Zielone Szkoły w Ojcowskim Parku Narodowym z elementami
Edukacji Ekologicznej
Otoczenie Ojcowskiego Parku Narodowego to wspaniała “Zielona Klasa” dla wszelkiego rodzaju
zajęć terenowych.

Zielona Szkoła Na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
Szlakiem Jaskiń i Zamków Jurajskich
Zielona Szkoła - Jura + Ojcowski Park Narodowy
5-dniowy program - przygotowano dla grupy minimum 45 uczestników
+ 4 opiekunów gratis
Termin: do uzgodnienia.
PROGRAM
Dzień I
Godz. ……– (do uzgodnienia), zbiórka w uzgodnionym miejscu i przejazd
do Ojcowskiego Parku Narodowego na godz. ok. 10:00.
Piesza wędrówka z przewodnikiem czarnym szlakiem (lekko pod górkę)
do Groty Łokietka – zwiedzanie groty z przewodnikiem oraz podejście
pod Bramę Krakowską i Źródełko Miłości.
Koło godz. 13:30 – obiad,
Po obiedzie zwiedzanie Młyna Boroniówka – (m.in.: dzieci zobaczą jak
kiedyś funkcjonował młyn, koło młyńskie, mielenie mąki, tartak..)
Koło godz. 17:30 – przyjazd do Podlesic – zakwaterowanie
Koło godz. 19:00 – kolacja lub zamiast kolacji integracyjne ognisko z
pieczonkami lub kiełbaskami – do uzgodnienia wcześniej.
Dzień II
Śniadanie
Po nim Przejazd do Mirowa – piesza wędrówka grzbietem ostańca z
Mirowa do Bobolic (Szlak Orlich Gniazd na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej – teren Parku Krajobrazowego.), w trakcie spaceru
zajęcia „Krajobraz”
Na koniec proponujemy zwiedzanie zamku w Bobolicach (koszt wstępu
5,00zł/osoba)
Powrót do obiektu
Obiad
Po obiedzie
Korzystanie z bazy rekreacyjnej hotelu: plac zabaw, piaskownica,
dmuchany zamek, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i
badmintona, basen stelażowy o długości 7,5 metra
Kolacja koło godz. 18:30.
Dzień III
Godz. 8.30 - śniadanie,
Wycieczka do Zamku w Ogrodzieńcu: w cenie mamy zwiedzaniu
Największych Ruin Zamku na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej wraz
z Wizytą na Górę Birów
(Dodatkowo w Ogrodzieńcu możliwość skorzystania z innych atrakcji
jak Kolejka, park linowy, park miniatur - )
Powrót na obiad
Po obiedzie wycieczka do Rezerwatu Przyrody - na Górę Zborów oraz
zajęcia ekologiczne „JAK BYĆ ECO” dodatkowo możliwość zwiedzania
Jaskini Głębokiej za dopłatą (9,00zł/bilet ulgowy).
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Powrót na kolację lub ognisko z pieczeniem kiełbasek lub pieczonkami
do uzgodnienia
Dzień IV
Godz. 8.30 - śniadanie, suchy prowiant na drogę
Przejazd pod Zamek w pieskowej Skale – zwiedzanie zewnątrz oraz
podejście pod Maczugę Herkulesa, podjazd na Pustynię Błędowską –
punkt widokowy,
Dodatkowo proponujemy za dopłatą przejazd pod Jaskinię
Nietoperzową – zwiedzanie jaskini z przewodnikiem oraz zajęcia
linowe dostosowane dla wieku uczestników (próba wspinaczki, zjazdy
na linie – koszt 30zł/osoba).
Powrót do hotelu
Korzystanie z bazy rekreacyjnej hotelu: plac zabaw, piaskownica,
dmuchany zamek, boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki i
badmintona, basen stelażowy o długości 7,5 metra
Obiadokolacja
Po niej dyskoteka pożegnalna
Dzień V
Godz. 8.30 - śniadanie,
Po nim wycieczka do Krakowa – zwiedzanie rynku, wysłuchanie
hejnału, Wawel ze Smoczą Jamą – wejście, sukiennice, czas wolny na
zakup pamiątek.
Wyjazd z Krakowa
Dodatkowo możliwość obiadu dla grupy (koszt w granicach
25zł/osoba)
Koszt od osoby: 569,00 zł / uczestnik przy grupie minimum 45
uczestników płacących + 4 osób opieki gratis
________________________________________
Przykładowe tematy zajęć:
1. Poznajemy drzewa - dzieci uczą się rozpoznawać gatunki drzew na
podstawie liści, budowy korony drzewa, kory.
2. Wyprawa odkrywców - poprzez proste gry i zabawy dzieci
uwrażliwiają się na otaczającą ją przyrodę: dźwięki, kolory,
3. Krajobraz - dzieci oceniając krajobraz w specjalnych arkusza
dowiadują się o przekształceniu danego miejsca przez człowiek i
jednocześnie odkrywają elementy naturalne środowiska
4. "Ojców Trophy" - dzieci podczas marszu na orientację uczą się
wyznaczać kierunek marszu na kompasie, wędrując przez
najpiękniejsze i najdziksze tereny Ojcowskiego Parku Narodowego,
gdzie w wyznaczonych punktach mają do wykonania różne zadania.
5. Poszukiwanie wiosny: - dzieci odkrywają elementy budzącej się
przyrody, którymi są rośliny jak i zwierzęta. Odkrywają dźwięki,
zapachy i kolory budzącej się przyrody.
Zakwaterowanie
Hotel*** położony w centralnej części pięknej Jury Krakowsko–
Częstochowskiej, nawiązuje w swoim klimacie do renomowanych
przedwojennych hoteli polskich, w których komfort wypoczynku łączy
się z wykwintnym jadłem (stołem) dobrą zabawą oraz spełnieniem się
w interesach.
Do dyspozycji hotel oddaje 31 pokoi w budynku głównym i 14 w
budynku obok.
Pokoje hotelowe to 77 miejsc noclegowych w apartamentach oraz
pokojach 1 i 2 osobowych o zróżnicowanym standardzie:
- 4 pokoje dwuosobowe klasy LUX z możliwością dostawki
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- 12 pokoi dwuosobowych klasy STANDARD (pokoje z łóżkiem
małżeńskim)
- 9 pokoi dwuosobowych klasy ECONOMY (pokoje z dwoma osobnymi
łóżkami)
- 6 pokoi jednoosobowych
Wszystkie pokoje wyposażone są łazienkę z pełnym węzłem
sanitarnym. Pokoje komfortowo wyposażone w wygodne, stylizowane
meble.
Pokoje w Budynku obok - wariant turystyczny z 14 pokojami
mogącymi pomieścić od 2 do nawet 5 osób. Pokoje wyposażone są w
łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym. Łącznie może pomieścić nawet
50 osób. Budynek znajduję się zaraz obok budynku głównego (oba na
wspólnym zagrodzonym terenie).
Wyżywienie
- 3 x dziennie wg oferty, od obiadu w dniu przyjazdu do śniadania w
dniu wyjazdu,
Transport: Własny
Cena zawiera
- Zakwaterowanie w obiekcie hotelowym w standardzie *** lub i w
budynku hotelowym obok w niższym standardzie (opis
zakwaterowania poniżej),
- Wyżywienie: 3 x dziennie wg oferty, od obiadu w dniu przyjazdu do
śniadania w dniu wyjazdu,
- Pilotów/Przewodników po Ojcowskim Parku Narodowym i Jurze przez
czas trwania zielonej szkoły z uprawnieniami lektora zajęć
środowiskowych, lub dodatkowych lektorów zajęć środowiskowych,
- Wstępu do obiektów turystycznych: Grota Łokietka, Młyn Boroniówka,
Ruiny Zamku w Ogrodzieńcu + Góra Birów, Smocza Jama, zwiedzanie
Ruin Zamku w Bobolicach, wstęp na Górę Zborów
- Zajęcia ekologiczne „Krajobraz” oraz „Jak być Eco”
- Dyskoteka,
- Możliwość organizacji ognisk zamiennie z kolacją,
- Ubezpieczenie NNW,
Cena nie zawiera
- Wejście do Zamku w Bobolicach
- Zwiedzania Jaskini Głębokiej
- Zajęć linowych ze zwiedzanie Jaskini Nietoperzowej
- Dodatkowych atrakcji w Ogrodzieńcu – Park Rozrywki
- Obiadu w dniu V
- Transportu i opłat parkingowych, zakwaterowania i wyżywienia
kierowcy

Cena do ustalenia
4 opieki
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Informacje dodatkowe:
powyższe oferty są sprawdzonymi już przez inne grupy
propozycjami programów Zielonych Szkół;
ceny obliczone są wg ilości uczestników dlatego też przy każdej
grupie następuje indywidualna kalkulacja - może ona również
wynikać m.in. zmianą cen biletów wstępu do zwiedzanych
obiektów lub z własnym transportem grupy;

W cenę wliczono:
Jeśli jesteś zainteresowany jedną z powyższych zielonych szkół
lub chcesz otrzymać propozycję nowego programu wg własnych
wskazówek... Napisz do nas na email info@ojcow.pl lub po
zadzwoń +48 12 6813692

program można dowoli modyfikować.

Uwaga
Organizujemy również wycieczki i zielone szkoły na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej i innych regionach Polski!

Organizator
Biuro Podróży
ECOTRAVEL
tel./fax. 0-12 681 36 92
rezerwacja@ecotravel.p
www.ecotravel.pl
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